1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ»
Κωδικός πρόσκλησης: 63.1–CLLD.22
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Πιερίας, η ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους
(υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν
στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε. Π.
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 540.000,00 €, αφορά «ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και ειδικότερα:
ΔΡΑΣΕΙΣ

1. Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών παρέμβασης
2. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

540.000,00

ΕΩΣ 100%

540.000,00

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Πιερίας αποτελεί το
παράκτιο τμήμα του νομού Πιερίας - ακτές Θερμαϊκού Κόλπου- όπως περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της
πρόσκλησης (Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης).
Δικαιούχοι δύναται να είναι:
 ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα, στο καταστατικό
σκοπό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση έργων συμβατών με την παρούσα δράση. Οι δικαιούχοι θα
πρέπει να διαθέτουν διαχειριστική ικανότητα σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω
αναφερόμενους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €. Για τις
δαπάνες που αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέρχεται έως 50.000 €.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι
στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από

τα γραφεία της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στην Κατερίνη (διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου 17Β) και από
την ιστοσελίδα (www.pieriki-anaptixiaki.gr).
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό
χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό). Οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 12/02/2020,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 11/05/2020, ημέρα και ώρα 15:00.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες
διευκρινίσεις αρμόδιες είναι οι κ.κ. Παρτσαλίδου Μπέττυ και Κολοκάτση Αικατερίνη και για τεχνικά θέματα η κα.
Χριστοφόρου Υακίνθη, τηλέφωνο 2351027541, e-mail: pieriki@otenet.gr
Η Πρόεδρος
της Ε.Δ.Π. CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ

